Algemene voorwaarden Jantien Rotshuizen Yoga
Art. 1 Akkoordverklaring
Met het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart deelnemer akkoord te zijn met alle
onderstaande bepalingen

Art. 2 begrippen
1.1 Deelnemer: persoon van 16 jaar of ouder die deelneemt aan groepslessen, workshops, trainingen
gegeven door Jantien Rotshuizen Yoga.
1.2 Docent: Jantien Rotshuizen, vanuit bedrijf Jantien Rotshuizen Yoga, te vinden onder KvK
nr.74978659 of de invaldocent, hij/zij valt dan ook onder deze voorwaarden.
1.3 abonnement: een door Jantien Rotshuizen uitgegeven/ uit te geven en door student betaald/te
betalen lidmaatschap voor het volgen van lessen bij Jantien Rotshuizen Yoga.
1.4 Eenmalige 3-lessenkaart: een door student eenmalig aan te schaffen kaart voor het volgen van 3
opeenvolgende lessen bij Jantien Rotshuizen Yoga
1.5 Losse les: Een door de student eenmalig aan te schaffen les bij Jantien Rotshuizen Yoga
1.6 website: www.jantienrotshuizen.com
1.7 telefoon: 0617434897. Dit nummer kan gebruikt worden om te bellen of berichtje te sturen via
sms of WhatsApp
1.8 Locatie lessen: Ariane 50, 3824 MB Amersfoort
Art. 3 toepasbaarheid
3.1 deze algemene voorwaarden zijn toepasbaar op alle activiteiten waarbij Jantien Rotshuizen Yoga
de uitvoerder of opdrachtgever is.
3.2 Annvullingen of wijzigingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig bij schriftelijke
bevestiging van Jantien Rotshuizen Yoga. Wijzigingen zullen altijd worden doorgegeven aan alle
studenten en worden gepubliceerd op de website.
Art. 4 Abonnement, kaarten en losse lessen
4.1 Met het abonnement kan student naar de door hem of haar gekozen les. Voor het volgen van
meerdere lessen geldt een voordeliger tarief. Het rooster van de lessen staat op de website.
4.2 Het abonnement start op overeengekomen datum, de betaling geschiedt vanaf deze datum
(meer informatie over de betalingen onder artikel 5)
4.3 Abonnementen zijn persoonsgebonden en niet te gebruiken door derden
4.4 Afmelden bij afwezigheid voor een groepsles kan via email of telefonisch. De gemiste les kan,
indien er plek is, in de andere wekelijkse les worden ingehaald. Er is geen terugbetaling van het
lesgeld van een gemiste les mogelijk.

4.5 Een afgesloten abonnement is minimaal 3 maanden geldig. Het abonnement is doorlopend tot
student schriftelijk opzegt via email. Wanneer vóór de 5de van de maand wordt opgezegd, stopt het
abonnement de aansluitende maand. Wanneer na de 5de van de maand wordt opgezegd stopt het
abonnement pas ná de opvolgende maand. (Bijv. 4 januari opzeggen = 1 februari stoppen. 6 januari
opzeggen = 1 maart stoppen)
4.6 Het abonnement kan één keer per jaar één maand worden opgeschort bij langdurige
afwezigheid. Dit dient tijdig (minimaal 1 volle kalendermaand van te voren) overlegd te worden met
de docent en kan niet met terugwerkende kracht.
4.7 Een 3-lessenkaart kan eenmalig worden aangeschaft en is 1 maand geldig. Deze is niet
overdraagbaar aan anderen. Terugbetaling van deze kaart bij gemiste lessen is niet mogelijk.
4.8 Opgeven voor een losse les kan via email of telefonisch. Losse lessen kunnen bij aanvang van de
les contant worden voldaan of vooraf via Tikkie worden betaald.
4.9 Bij afwezigheid van de docent wordt dit altijd via de email gecommuniceerd. Er wordt vervanging
geregeld. Indien dit niet mogelijk is zal de les op een andere dag ingeroosterd worden zodat
studenten de les kunnen inhalen. Als zij niet aanwezig kunnen zijn wordt lesgeld gerestitueerd. De
inhaalles gaat door bij aanwezigheid van minimaal 3 studenten.

Art. 5 Betalingen, Tarieven en prijswijzigingen
5.1 De actuele tarieven van abonnement, losse les en 3-lessenkaart staan op de website. Jantien
Rotshuizen Yoga behoudt zich het recht voor deze tarieven te wijzigen. Deelnemers met een
abonnement behouden hun tarief per les.
5.2 De abonnentsprijs is gebaseerd op het aantal weken per jaar minus nationale feestdagen die op
deze lesdagen vallen (in 2020 betekent dit dat er 49 weken les gegeven wordt en wordt in de prijs
rekening gehouden met het uitvallen van 3 lesweken). De actuele vakantiedata staan op de website.
Hierdoor kan de abonnementsprijs per jaar iets fluctueren, de prijs per les blijft gelijk.
5.3 Een abonnement gaat bij voorkeur via automatische incasso en wordt de eerste van de maand
afgeschreven. In overleg kan gekozen worden voor een andere vorm van betaling. Betaling dient
altijd voor aanvang van de lessen te worden voldaan.
5.4 Bij instromen wordt de eerste afschrijving/betaling berekend naar het aantal resterende lessen
van de maand, daarna gaat de betaling zoals in art. 5.3 beschreven.
5.5 Betaling van een 3-lessenkaart en losse lessen kan worden voldaan via overschrijving, tikkie of
contant voor aanvang van de les.
Art. 6 Aansprakelijkheid
6.1 Deelname aan de lessen is op eigen verantwoordelijkheid.
6.2 Yoga is geen vervanging voor medische zorg en onder bepaalde medische omstandigheden wordt
deelname aan de yogalessen afgeraden. Lichamelijke én geestelijke klachten en zwangerschap
dienen altijd te worden doorgegeven aan de docent voor aanvang van de les.
6.3 Jantien Rotshuizen Yoga aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk of geestelijk
letsel tijdens of na deelname aan de lessen.

6.4 om risico op letsel te vermijden worden de volgende richtlijnen geadviseerd:
- geef klachten altijd aan vóór aanvang van de les
- consulteer een arts bij twijfel over deelname aan de yogales
- bij zwangerschap worden bepaalde houdingen afgeraden, consulteer hiervoor een
zwangerschapsdocent
- luister naar de signalen van je lichaam en handel hiernaar
- volg instructies van de docent op en stel vragen wanneer deze niet duidelijk zijn
- de huisregels dienen in acht genomen te worden, deze zijn te vinden op de website.
6.5 Jantien Rotshuizen Yoga is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies van persoonlijke
eigendommen
Art. 7 Persoonsgegevens
7.1 Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor betalingen, informatieverstrekking en de
administratie. Ze worden bewaard volgens de huidige regelgeving (AVG).
7.2persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden zonder schriftelijke toestemming van
desbetreffende persoon.
7.3 persoonsgegevens worden na uitschrijving maximaal 5 jaar bewaard voor administratieve
doeleinden.
Art. 8 Geschillen en toepasselijk recht
8.1 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing
8.2 Aan de informatie die verstrekt wordt, wordt veel zorg verleend, Jantien Rotshuizen Yoga is
echter niet aansprakelijk voor fouten in deze informatie en behoudt zich het recht voor dit te allen
tijde te corrigeren.
8.3 Het kopiëren van informatie/teksten en foto’s van de website is niet toegestaan, tenzij schriftelijk
toestemming is verleend door Jantien Rotshuizen

